
Smlouva o poskytování právní pomoci

ČR - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 232/56a, 
Medlánky, 621 00 Brno, IČO: 00019453, DIČ: CZ00019453, zastoupený

(dále jen „ústav“).

JUDr. Jaromír Kovařík, advokát, zapsaný v Seznamu advokátů České advokátní 
komory pod poř. č. 1657, se sídlem Chlumova 10, 130 85 Praha 3, IČO: 66217857, DIČ: 
CZ5708080510,
(dále jen „advokáť‘),

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o poskytování právní pomoci:

Cl. I.

Advokát se zavazuje poskytovat pro potřeby ústavu právní pomoc, která bude spočívat 
v přípravě legislativního návrhu zákona, kterým by měla být do právního řádu ČR zejména 
adaptována nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 o veterinárních léčivých 
přípravcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a 
používání medikováných krmiv (dále jen „návrh“). Příprava návrhu zahrnuje i přípravu 
předběžných pracovních materiálů k této problematice a dále těch dokumentů, které by měly 
doprovázet návrh pro účely jeho projednání v legislativním procesu.

Cl. II.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. června 2020. Jde o zakázku malého rozsahu 
ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jejíž hodnota za dobu trvání smlouvy činí maximálně ěástku 630 000,- 
Kě bez daně z přidané hodnoty, a pro níž podle § 31 cit. zákona neplatí povinnost ji zadat 
v zadávacím řízení. Navíc jde o zakázku uvedenou v § 29 písm. k) bodu 2. cit. zákona, 
výslovně vyjmutou z úpravy provedené tímto zákonem, když v případě neprovedení náležité 
adaptace práva Evropské unie do právního řádu ČR anebo jeho provedení se zpožděním či 
v neodpovídající kvalitě hrozí zahájení řízení Komise proti ČR nebo riziko ústavní stížnosti 
k Ústavnímu soudu anebo riziko napadení správního rozhodnutí nebo jiného aktu ústavu, 
které by nebyly v souladu s právem Evropské unie.

Cl. III.

Právní pomoc bude poskytnuta převážně v sídle advokáta, přiěemž advokát je však 
povinen se úěastnit jednání a konzultací týkajících se přípravy a projednání návrhu podle 
ělánku I. této smlouvy i na jiných místech v Praze nebo i v sídle ústavu v Brně podle 
požadavků a potřeb ústavu.



Cl. IV.

ústav se zavazuje poskytnout advokátu odměnu ve výši Kč 700,- (slovy; „sedmset 
korun českých") za jednu hodinu právní pomoci, přičemž smluvní strany předpokládají 60 
hodin jako průměrný počet hodin právní pomoci za kalendářm' měsíc po dobu trvání smlouvy. 
V této odměně jsou započítány veškeré výdaje, pokud by byly advokátem při poskytování 
právní pomoci vynaloženy, eventuální náklady za jízdné do Brna a zpět a náhrada za 
promeškaný čas; to vše v souladu s ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 
177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K této odměně za poskytnutou právní pomoc 
bude připočítána 21% DPH, neboť advokát je jejím plátcem.

Cl. V.

Advokát předloží do deseti dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce, pokud v něm 
poskytl právní pomoc ústavu, specifikaci jím poskytnuté právní pomoci, která bude tvořit 
přílohu jím vystavené faktmy zaslané ústavu. Odměna za poskytnutou právní pomoc je 
splatná na účet uvedený na faktuře vždy do dvaceti kalendářních dnů po doručení faktury 
společně se specifikací právní pomoci ústavu.

Cl. VI.

Advokát se zavazuje poskytovat právní pomoc s odbornou péčí, a to v souladu se zájmy 
a potřebami ústavu; k tomuto účelu mu ústav poskytne patřičnou součiímost.

Cl. VII.

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví 
v souvislosti s poskytováním právní pomoci.

Cl. VIII.

Tato smlouva nabývá účiímosti dnem 1. května 2019.

V Praze dne ť?. 2019 V Brně ^ 12.4.2019


